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Kinrooi, de Kunst
van vakmanschap

2022

van
harte

welkom
van rekening de mooiste binnenjachthaven van Europa. En daar
zijn we terecht fier op. Maar de
Maasplassen bieden ons nog meer.
Van vissen, over kitesurfen tot zeilinitiaties, alles is mogelijk in Kinrooi.

Die unieke ligging maakt Kinrooi
the place to be om even tot rust
te komen. Zo laten we u graag
kennis maken met het RivierPark
Maasvallei, ook wel de Loirevallei
van Limburg genoemd. Trek de
wandelschoenen aan en ga op
pad langs de oevers van de Maas.
Of neem eens een kijkje in het
GrensPark Kempen~Broek. Dit
prachtige grensoverschrijdend natuurgebied - waar stilte en harmonie met de natuur de norm is - ligt
in het noorden van onze gemeente.
Mag het actiever? Neem dan de
fiets en ga op pad op het Limburgse
Fietsroutenetwerk. Wist u dat de
Kinrooise fietspaden een van de
meest gebruikte én mooiste van de
provincie zijn? Door een perfecte
aansluiting op het fietsroutenetwerk van onze Nederlandse vrienden bieden we u een unieke grensoverschrijdende fietservaring!
We blijven ook de kaart trekken
van het watertoerisme. Met De
Spaanjerd hebben we per slot

Het jaar 2022 zal in Limburg in het
teken staan van ‘vakmanschap’.
Die lijn trekken we door in onze
gemeente. Als grootste groentetuin van Vlaanderen is Kinrooi hét
voorbeeld voor puur vakmanschap.
Meer dan 30 soorten groenten en
fruit worden in Kinrooi geteeld. Aan
het hoofd van die groentetuin staat
onze koningin der groenten: de asperge. Dit witte goud is gerenommeerd tot ver over de landsgrenzen heen en onze absolute trots.
Vakmanschap staat in Kinrooi voor
authenticiteit, voor passie en voor
kwaliteit. Onze mensen geven iedere dag weer het beste van zichzelf
om de lekkerste producten op uw
bord te toveren.
We hebben dus alles in huis om u
een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Samen met alle spelers in het
veld, van onderhoudsdiensten tot
logieshouders, staan wij garant
voor een gastvrije ervaring die u van
de Limburgers mag verwachten.
Welkom in Kinrooi, het hart van de
Euregio.
Met vriendelijke groeten
Jo Brouns
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Als burgemeester heet ik u graag,
samen met onze inwoners, van harte welkom in het prachtige Kinrooi.
In het uiterste noordoosten van de
provincie Limburg ligt deze ‘Parel
aan de Maas’.

Beste lezer
Als Visit Kinrooi heten wij u van harte
welkom in onze prachtige gemeente. Eindeloze natuurgebieden,
enorme waterplassen, de grootste groentetuin van Vlaanderen én
de absolute aspergegemeente. U
voelt het. Hier in Kinrooi zal u zich
nooit vervelen!

Samen met meer dan 12.000
Kinrooise ambassadeurs verwelkomen wij u in Kinrooi, hét groene
hart van de Euregio. Natuurlijk met
de Limburgse gastvrijheid die u van
ons mag verwachten. Beloofd!

We maken er een erezaak van om
u tijdens deze mooie reis met raad
en daad bij te staan. Deze handige brochure is voor ons meer dan
een opsomming van de toeristische
bezienswaardigheden. Het is een
magazine waarin we u meenemen
doorheen de mooiste verhalen uit
onze gemeente. Het aanbod eindeloos: actief, passief, natuur of
cultuur, water of land, wandelen of
fietsen… Een weekendje weg, een
weekje genieten met de kids of
lekker ontspannen met vrienden?
Het kan allemaal in onze gezellige
gemeente.

Team Visit Kinrooi

Tot snel, in Kinrooi.

Colofon
Redactie
Eindredactie
Fotografie
		
Lay-out en druk

Visit Kinrooi
Visit Kinrooi
Evelien Bartels, Bezoekerscentrum Leudal, Franky Hungenaert, Anneleen Mengels,
RUUDC Fotografie, Maastricht Marketing | Paul Mellaart, Tim Boonen.
Drukkerij Symons Bree

		

De prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud. Wijzigingen bij handelaars kunnen mogelijk zijn.
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Kinrooise E-Cars
Heb jij zin om de gemeente op een
duurzame manier te verkennen?
Met een E-Car geniet je in alle comfort én geruisloos van de mooiste
uitzichten. Wens je liever begeleiding van een meegeleverde gps
of ga je graag zelf op ontdekking?
Het is allemaal mogelijk. De E-Cars
bieden plaats aan maximaal 4 personen per wagen. Ideaal voor een
activiteit met het gezin, vrienden of
familie.

top in Kinrooi
01

Sint-Martinuskerk
Door het prachtige neogotische interieur wordt deze kerk ook wel de
‘Parel van het Maasland’ genoemd.
Ze is terug te vinden in Kessenich,
vlak naast de ‘Mottetoren’, zeker
een bezoek waard.
Tip: ga ook eens achter de kerk kijken voor een prachtig uitzicht op
het natuurgebied.
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Kinrooise molens
Hoewel Nederland vol staat met
deze monumenten, kan je in Kinrooi
ook drie prachtige molens bezichtigen. De Lemmensmolen, de
Zorgvlietmolen en de Keijersmolen
rijzen statig boven de Kinrooise
skyline uit. Eentje werd in 2021 zelfs
uitgeroepen tot trouwlocatie én
je kan er terecht voor een heerlijk
ijsje! Vraag naar meer informatie
bij Visit Kinrooi en bezoek vandaag
nog deze mooie voorbeelden van
puur vakmanschap.

05

Kasteel Borgitter
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Jachthaven
De Spaanjerd
Jachthaven De Spaanjerd brengt
het mediterraans gevoel naar
Kinrooi. Geniet van een wijds uitzicht aan dobberende bootjes of
neem het stuur in eigen hand via
een van de chartermogelijkheden.
De Kinrooise Maasplassen bieden
voor ieder wat wils en zullen nooit
vervelen. Beloofd!

‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout,
’t nachtegaaltje zingt…’, daar ligt
kasteel Borgitter. Van het vroegere kasteel is helaas nog maar zeer
weinig terug te vinden, net zoals de
eikenbomen waarnaar wordt gerefereerd. Het huidige classicistische
gebouw in Maaslandse stijl dateert
uit het einde van de 18e eeuw. In
het begin van de 20e eeuw schreef
de Nederlander Gerard Krekelberg
de tekst voor het Limburgse volkslied hier in Kessenich, geïnspireerd door de eikenbomen rond
dit kasteel. Het mooiste van beide
Limburgen komt samen in Kinrooi.
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mooiste spots voor

Fietsen door het
natuurgebied

fietsers

Koningssteen-Kollegreend is sinds
afgelopen jaar toegankelijk voor fietsers. Vanaf knooppunt 21 fiets je zo
door het natuurgebied om uiteindelijk in het witte stadje Thorn uit te
komen. Geniet alvast van de heerlijke
vergezichten. Let je wel even op met
de grazende dieren? Ze hebben zeker hun rust nodig.
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Het Bastion,
zoveel meer dan
een evenemententerrein
Vlakbij knooppunt 21 ligt het
Bastion, een van de nieuwste aanwinsten in de gemeente Kinrooi. Dit
evenemententerrein werd kunstmatig aangelegd door de aanvoer
van zand uit de Maasplassen. Het
Bastion is niet enkel de thuisbasis
voor het bekende Bastionfestival,
maar fungeert vandaag ook als
locatie voor allerlei feesten. Van
bruiloften, privéfeesten tot zelfs
een schitterend pop-up bar in de
zomer. Maar je hebt er bovenal een
prachtig uitzicht over de Kinrooise
Maasplassen.

Betoverend
Kessenich
‘De Parel van het Maasland’,
‘het kleine broertje van Thorn’,…
Kessenich blijft altijd verrassen.
Lekker compact met een historische tint op iedere hoek van de
kleine straatjes. Op een boogscheut van grote zus Thorn en aan

de toegangspoort van het natuurgebied Koningssteen-Kollegreend
heeft Kessenich alles in huis voor
een dagje uit. Praktisch: ga vanuit
het Bastion eenvoudigweg via ‘De
Gaard’ naar boven en geniet van
Kessenich.

Praktisch
Wens je meer informatie omtrent de vele fietsmogelijkheden
in Kinrooi? Breng dan zeker eens een bezoek aan Visit Kinrooi,
gelegen in de Maasstraat 82. Geen fiets bij? Dat is geen enkel probleem. Visit Kinrooi leent jou graag een fiets uit. Neem
vooraleer je naar Kinrooi komt even contact op, dan zorgen wij
dat de banden netjes opgepompt zijn en de fiets proper voor
je klaarstaat.

… naar
De Goort

mooiste spots voor

wandelaars

Op ontdekkingstocht met Tijn
De Goort is niet enkel gelegen in
het midden van Kinrooi. Het is ook
de woonplaats van Tijn de grote
weerschijnvlinder; Jarenlang natuurbeheer heeft ervoor gezorgd
dat vele diertjes hun weg naar De
Goort (terug)vonden.
Vandaag ga je er op pad met Tijn de
grote weerschijnvlinder. Deze vlinder is de adoptiesoort van de gemeente en duikt zo nu en dan wel
eens op in het gebied. Tijdens deze
wandeling kunnen kinderen van 3
tot 6 jaar spelenderwijs leren over
de leefomgeving van deze vlinder.
Trek dus zeker de wandelschoentjes aan. Haal mama, papa, oma en
opa uit de zetel en ga op pad!

Kinrooi is the place to be
voor de meest fervente
wandelaars. Van eindeloze tochten langs de Maas
tot de mooiste avonturen
in het bos, Kinrooi heeft
het allemaal. We nemen
u graag mee naar enkele
hotspots, namelijk …
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Praktisch
Deze wandeling is ca. 2,5 km lang en
volledig gratis toegankelijk. Je kan
de auto makkelijk achterlaten op
de parking in de Doorslagstraat. De
wandeling met Tijn staat aangegeven langs de groene wandelroute.

… van het Woutershof

… tot in Vijverbroek

Een bosparadijs voor jong en oud

Grenzeloos genieten van de natuur

Woutershof is niet enkel een Hopper groepsverblijf waar jaarlijks vele jongeren van een deugddoende vakantie genieten. Gelegen aan de grens van
Kempen~Broek is Woutershof ook de Kinrooise toegangspoort tot dit veelzijdige natuurgebied. Trek je wandelschoenen aan en maak kennis met
Kempen~Broek. Een grenzeloze wandelervaring, beloofd!
Terwijl de kinderen spelen in het bos, ploeteren in de speelbeek of tikkertje
spelen op de weide, genieten de ouders en grootouders van een heerlijke
picknick.

Vijverbroek is een moerasgebied op de grens tussen België en Nederland.
Daar waar vroeger de Maas weelderig stroomde, vind je nu de mooiste moerasbossen. Trek best even de laarzen aan. De vochtige graslanden zadelen je
namelijk al snel op met natte voeten. Het Vijverbroek staat garant voor een ultieme natuurervaring. Van elzenbroekbossen, tot wilgenstruweel en de mooiste planten. Maar kijk af en toe eens om je heen, het zou zo maar kunnen dat
een van de loslopende runderen jou graag wil vergezellen op je tocht.

Praktisch
Woutershof is gelegen aan de Grootbroekstraat in Molenbeersel. Ter plaatse
is voldoende parkeergelegenheid voorzien. Neem zeker je wandelschoenen
mee. Je zal ze nodig hebben.

Praktisch
In het Vijverbroek kan je meerdere wandelingen maken. Wil je hierover meer informatie? Spring dan zeker even bij ons binnen of ga eens langs bij De Smakerij.
Meer info vind je op p. 32 van deze brochure. Kom je met de auto? Hier kan je
de wagen ook achterlaten.

Wacht!
Voor je vertrekt
Als Visit Kinrooi willen wij
jou een schitterende ervaring bieden. Maar dat
geldt ook voor de gasten
na jou. Mocht je tijdens
een wandeling in onze gemeente onregelmatigheden (bijvoorbeeld sluikafval,
vandalisme, geluidsoverlast, enz.) aantreffen, dan
zouden we het prettig
vinden als je die even aan
ons meldt. Dat kan via
welkom@visitkinrooi.com.
Wij willen je hier alvast voor
bedanken.
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Kessenich

cultureel
Kinrooi
12

Ook op het gebied van cultuur speelt Kinrooi in de
eerste klasse. Als fusie van
vijf kerkdorpen biedt iedere hoek van de gemeente
voor ieder wat wils. Buiten
de drie maalvaardige molens vind je in de gemeente
nog andere opmerkelijke
monumenten, zoals o.a.
het Kasteel Borgitter, de
ruïne van de mottetoren en
de Sint-Martinuskerk, het
Slichtenhof, etc.
Maar bovenal is Kinrooi
dé
groentetuin
van
Vlaanderen. Meer dan 30
verschillende variëteiten
aan groenten en fruit worden in Kinrooi geteeld. Aan
het hoofd van die tuin staat
onze koningin der groenten: de asperges. Dat vieren we ieder jaar met de
aspergefeesten. Maar dat
is niet alles: met de aspergeroute en vele andere activiteiten zetten we onze
trots jaarlijks weer in de
kijker.
We sommen onze culturele hoogvliegers hieronder
even voor je op:

Geistingen

Het Geistinger
Vinkenbier
Degusteer dit pure vakmanschap in een van onze vele horecazaken, misschien
wel tijdens de Vinkenbierwandeling. Wij vertellen je er graag meer over.

Geistingen

Aspergegemeente
van Vlaanderen
Over smaak valt niet te twisten? Misschien niet. Maar eenmaal je een asperge
van Kinrooise bodem hebt geproefd, weet je gewoon dat onze asperges de lekkerste ter wereld zijn. Dat is nog niet alles: kom zeker nog eens langs tijdens het
aspergeseizoen. Je bent altijd welkom op de jaarlijkse aspergefeesten, ga op pad
met de aspergefietstocht of bezoek een van onze lokale landbouwers. Misschien
mag je jouw asperges wel zelf steken?

Mottetoren
De Mottetoren werd in de 12e eeuw gebouwd in het centrum van Kessenich.
Hij werd gebouwd op een kunstmatige heuvel en diende als verdedigingstoren voor de heerlijkheid. Na een drietal opgravingen werden de grondvesten
van de toren en de later toegevoegde constructies blootgelegd en geconserveerd. Op het einde van de 19e eeuw richtte baron Michiels van Kessenich op
dezelfde berg een grafkapel op voor zijn familie. In 2021 en 2022 zal de site
volledig gerestaureerd worden. In het najaar van 2022 zal de dorpsherinrichting van Kessenich volledig klaar zijn. Hou onze kanalen dus zeker in de gaten.
De ‘berg’ is vrij toegankelijk voor het publiek.

Kessenich

Kessenich

Sint-Martinuskerk

Kasteel
Borgitter

Aan het voet van diezelfde berg ligt de Sint-Martinuskerk. De achterkant van
de kerktoren bevat restanten van een romaanse kerk uit de 12e eeuw. De toren in mergelsteen dateert uit de 16e eeuw. De huidige kerk werd eind 19e
eeuw tegen de bestaande toren gebouwd. Het prachtige neogotisch interieur
bezorgde deze kerk met recht de titel van ‘Parel van het Maasland’. Op het
kerkhof naast de kerk staat de grafsteen van Guido van Malsen (†1618), heer
van Kessenich, en Joanna van Kessenich (†1636). Hiernaast staat het grafkruis
van Hobricht van Lind (†1678) en zijn familieleden.

“Waar in ’t bronsgroen eikenhout …”, daar ligt het Kasteel
Borgitter; In de 16e en 17e eeuw
verlegden de heren van Kessenich
hun machtscentrum naar Borgitter.
Jan van Waes bouwde het waterslot Borgitter in het begin van de
16e eeuw. Van dit slot schiet vandaag echter maar weinig over.
Het huidige classicistische gebouw in Maaslandse stijl dateert
uit het einde van de 18e eeuw.
Achter het kasteel liggen de hoeves Breukskenshof en Halfeshof,
de rentmeesterswoning en een 17e
eeuwse watermolen.
“… ’t nachtegaaltje zingt …”,
daar werd ook het Limburgs volkslied geschreven. Begin 20e eeuw
schreef de Nederlandse schrijver Gerard Krekelberg hier de
tekst, die later op muziek werd
gezet. Nergens anders voel je
het Limburggevoel beter als aan
Kasteel Borgitter.
Let wel: het volledige terrein is in
privébezit.
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Kinrooi

Dé Aspergegemeente
van Vlaanderen
2021 was de 10e verjaardag van Kinrooi als ‘Aspergegemeente van
Vlaanderen’. In Kinrooi worden niet enkel de meeste asperges geteeld, ze
zijn natuurlijk ook de lekkerste van Vlaanderen. Maar hé, overtuig vooral jezelf in een van onze horecazaken of koop ze aan bij onze lokale landbouwers.
Daarover dadelijk meer…
Molenbeersel

Reconstructie
elektrische draad
Midden op de grens tussen België en Nederland werd een deel van de drievoudige elektrische draad uit WOI gereconstrueerd. Een locatie waar tijdens
de oorlog velen het leven lieten is nu een plek van vrede en ingetogenheid.
Voor de bezoekers werd een overdekte picknickplaats gebouwd. Deze werd
helaas afgelopen jaar vernield en zal in de loop van 2022 opnieuw worden opgebouwd. Een aantal infoborden geven de nodige uitleg over dit monument.
14
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Molenbeersel

GC De Stegel
GC De Stegel is het gemeenschapscentrum van de gemeente. Met een zeer
gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen, theater, muziek, enz. heeft De Stegel
voor ieder wat wils. Zin in een ontspannend avondje uit? Vraag ons zeker naar de
mogelijkheden tijdens jouw verblijf of neem een kijkje op www.visitkinrooi.com.

Molengemeente
Kinrooi
Drie molens stijgen vandaag boven de Kinrooise skyline uit. Stuk voor stuk
knappe staaltjes architectuur. Wist je dat deze nog allemaal maalvaardig zijn?
Wij vertellen je graag hoe je dit puur vakmanschap met eigen ogen kan ontdekken. En er is nog meer: in sommige molens kan je zelfs trouwen! Of hoe oud en
nieuw hand in hand gaan…

natuurlijk
Kinrooi
Kinrooi is een kleine gemeente in het noorden
van de provincie Limburg.
Dat is op zich niet zo
uniek, maar met zowel het
RivierPark Maasvallei als
GrensPark Kempen~Broek
beschikt de gemeente wel
over toegangspoorten tot
de mooiste grensoverschrijdende natuurgebieden van Limburg. Ideaal
voor een tochtje met de
fiets, een stevige wandeling of om eenvoudigweg
heerlijk uit te waaien in de
natuur. Kom je mee?
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Natuurgebied De Goort is de thuisbasis van Tijn de grote weerschijnvlinder. Deze vlinder is de adoptiesoort van de gemeente en duikt
zo nu en dan wel eens op in het gebied. Tijdens de wandeling van ca.
2,5 km kunnen kinderen van 3 tot 6
jaar spelenderwijs leren over de De
Goort en de verdere leefomgeving
van Tijn.

Kisserweide, een
ervaring in en
rond de natuur

Deze wandeling is volledig gratis
toegankelijk. Parkeren is mogelijk in
de Doorslagstraat.

Op pad met de Verkenners
De stilte ontdekken, je ontpoppen tot een echte spoorzoeker, proeven van de
wildernis of op adem komen in de uitgestrekte natuur van het GrensPark. Je
beleeft het nu nóg intenser in het gezelschap van een Verkenner. Elke vierde
zondag van de maand kan je met een Verkenner op pad. Dat is iemand die het
gebied op haar/zijn duimpje kent en je graag alles vertelt over het reilen en zeilen in deze schitterende natuur. Voor de gemeente Kinrooi is het Woutershof
in Molenbeersel de toegangspoort. Op www.kempenbroek.eu vind je een kalender met alle Verkennersactiviteiten. Indien je hier aan wil deelnemen, gelieve dan wel even te reserveren via els@rlkm.be. Logeer je in Kinrooi? Vraag
je logiesuitbater dan zeker naar eventuele extra activiteiten. Ga in groep, met
familie of vrienden, of sluit in je eentje aan. Deelname kost 2 euro per persoon
en 5 euro per gezin.

Kisserweide kan je toch wel als een
speciale plek omschrijven. Het situeert zich naast natuurgebied De
Zig in Molenbeersel en is de thuishaven van de immer sympathieke
uitbaatster Sofie. In Kisserweide
komen mens, natuur en dier samen.
Je vindt er een speelweide voor jong
en oud terug, je kan er chillen in het
‘chill’-hoekje, een wandeling ondernemen met een ezeltje als jouw
trouwe vriend of zelfs leren paardrijden tijdens een van de ponyrijlessen. Je leest het goed: mens en
dier gaan hier hand in hand terwijl
je geniet van de heerlijke rust en de
vele streekproducten waar Sofie je
alles over kan vertellen.
Neem zeker eens een kijkje op
www.kisserweide.com en beleef de
natuur op een andere manier.

De Kempen~Broek wandelkaarten

GrensPark
Kempen~Broek
Op de grens van Belgisch en
Nederlands Limburg met nog
een strookje Noord-Brabant ligt
het GrensPark Kempen~Broek,
een 25.000 ha groot gebied dat
nat afwisselt met droog, open
met gesloten en natuur met cultuur. Het Kinrooise aandeel van
dit grensoverschrijdende land-

VOOR DE KIDS
Tijn de grote
weerschijnvlinder

schap vind je vooral in deelgemeente
Molenbeersel.
Daar
zijn namelijk de natuurgebieden het Stramprooierbroek, het
Grootbroek, het Urlobroek, de Zig
en de Goort gelegen.

Ontdek de natuur te voet, per fiets
of per paard. De fiets is de uitgelezen manier om dit enorme gebied
nog beter te verkennen. Je kan
trouwens een fiets huren bij Visit
Kinrooi. Contacteer ons zeker voor
meer informatie. Hieronder geven
we je alvast graag enkele tips voor
het Kempen~Broek.

Kempen~Broek verrast met
een bijzonder en afwisselend landschap. In de bossen,
moerassen, beekvalleien en
hooilanden voelen zich vele
zeldzame planten- en dierensoorten thuis. Wist je trouwens dat er bijna nergens
in de Benelux zoveel soorten libellen voorkomen als in
Kempen~Broek? Via beweg-

wijzerde routes mis je er niets
van en leer je Kempen~Broek
kennen in al haar facetten.
Kom daarom ook zeker even
langs bij Visit Kinrooi. We
vertellen je graag waar je het
best de auto achterlaat en
stippelen graag voor jou een
mooie route uit. Wens je toch
liever zelf op pad te gaan?

We geven je hieronder graag
een overzicht van de beschikbare wandelkaarten van
Kempen~Broek in Kinrooi:
- Stramprooierbroek:
€ 2,50
- Zig en Goort:
€ 2,50
- Wandelbox:
€ 18,00
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De RivierPark
Maasvallei
wandelkaarten
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RivierPark Maasvallei
Het RivierPark Maasvallei is een uitzonderlijk natuurpark met de grillige Maas
als de blauwe draad doorheen het gebied. De Maas is een indrukwekkende regenrivier en vormt 40 km lang de fysieke grens tussen België en Nederland.
Door de eeuwen heen boetseerde deze stroom een veelzijdig en boeiend
landschap.

RivierPark Maasvallei staat
- net zoals Kempen~Broek garant voor kilometers en
uren aan wandelplezier. De
uitgestippelde routes werden handig in kaart gebracht
op enkele wandelkaarten.
Deze zijn beschikbaar bij
Visit Kinrooi. Kom zeker
eens langs. We maken jou
graag wegwijs in de mooiste
natuur van Limburg.

Er ontstond een wirwar aan oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen,
afgesneden meanders, dijken en uiterwaarden. Daaraan grenzend stijgen enkele pittoreske Maasdorpjes boven de natuur uit. Hoge en lage waterstanden
brachten een grote diversiteit met zich mee, een diversiteit waar ook vandaag
nog enorm aan gesleuteld wordt met als enige doel zoveel mogelijk nieuwe
soorten in het RivierPark Maasvallei te introduceren.

Enkele beschikbare
wandelkaarten:
- Kessenich en
De Drie Eigen:
€ 2,50
- Aldeneik en Maaseik:
€ 2,50
- Lange
afstandswandeling:
€ 6,00
- Cultuurbrochure
Kessenich en
De Drie Eigen:
€ 3,00
- Cultuurbrochure
Aldeneik en Maaseik:
€ 3,00
- Wandelbox:
€ 12,00

Van medio juni t.e.m. medio september kleurt Geistingen volledig in de kleuren
van de mooiste rozen. Maar liefst 2000 rozen smukken dan het Mariapark op.
In totaal zullen 6000 rozen te bewonderen zijn in dit prachtige Maasdorpje.
Kom het in deze periode samen met ons beleven. De rozenroute is 6 km lang
en brengt je o.a. langs de sier- en rozentuin van de familie Pepels en het ADR
Rosarium Geistinger Landhoff van Luc Van Esser. In deze periode zijn beide
tuinen op woensdag voor individuele bezoekers gratis te bezoeken.

Rozenroute

voor u

uitgestippeld
Om je zo goed mogelijk
wegwijs te maken in onze
prachtige gemeente, hebben wij samen met vele
vrijwilligers en sympathisanten routes samengesteld voor een leuk dagje
uit in Kinrooi. Hieronder
geven wij je alvast graag
enkele voorbeelden. Had
je toch nog iets anders in
gedachte? Kom dan zeker
even bij ons langs. Wij stippelen graag met jou een
route uit die volledig aan
jouw noden voldoet.

De prijs van de wandelkaart bedraagt € 4,00. Daarbij krijg je onderweg een
dröpke en ijsje aangeboden.

VOOR DE KIDS
‘Rijntje en zijn
vrienden’
In natuurgebied Het Vijverbroek
is er voor de allerkleinste natuurliefhebbers een actief belevingsparcours van 2,3 km ingericht. De
wandeling ‘Rijntje en zijn vrienden’
is een afwisseling van prachtige
tekeningen, gebaseerd op de natuurlijke bewoners van het gebied,
en toffe doe-opdrachtjes om kennis te maken met de natuur in het
RivierPark Maasvallei.
De wandelroute is geschikt voor
kleuters vanaf 2,5 jaar. Speciaal om
de voeling met de natuur te stimuleren, werd de route niet extra toegankelijk gemaakt voor buggy’s.

UITGESTIPPELD VOOR DE WANDELAAR
Vinkenbierwandeling
Lengte:
Start:
Kostprijs:

ca. 10 km
Visit Kinrooi,
Maasstraat 82 3640 Kinrooi (Ophoven)
€3,00

Tijdens deze wandeling
van 10km maak je kennis
met Jan Vinken. Hij neemt
je mee op pad en leert
je alles over de geschiedenis van zijn familie, zijn
schoonfamilie, het dorpje
Geistingen en natuurlijk
over het Vinkenbier. Ja
hoor, je krijgt ook de kans
om er het assortiment
zelf te proeven. Wel even
een BOB aanduiden…
Afgesproken?

19

PS Deze tocht is ook perfect toegankelijk met de
Kinrooise E-Cars.

UITGESTIPPELD VOOR DE FIETSER
Molenroute
Lengte:
Start:
Kostprijs:

ca. 41 km
Visit Kinrooi, Maasstraat 82 3640 Kinrooi (Ophoven)
€2,00

Kooppunten:
Deze fietslus van 41 km laat je kennis maken met de vijf kerkdorpen
van de gemeente Kinrooi. Je fietst langs de meest idyllische plekjes
en de belangrijkste bezienswaardigheden. Houd zeker eens halt voor
een hapje en een drankje bij een van onze gezellige horecazaken.

Of dit alles is?
Neen hoor, zeker niet! Ga snel naar
onze website www.visitkinrooi.
com en laat je inspireren door onze
andere tochten. Toch liever iets op
maat? Spring even bij ons binnen
en wij helpen je graag vooruit.

Een heerlijk lokaal
verhaal
Een kleine test: kijk eens
een keer rondom je als je
Kinrooi binnenrijdt? Juist!
Of dat nu per wagen, per
fiets, of met eender welk
vervoermiddel is. Je kan
er niet omheen. Kinrooi
is een landbouwgemeente. Dat is toch niets nieuw
in Vlaanderen? Neen, dat
klopt. Maar wist jij dat
Kinrooi dé grootste groentetuin van Vlaanderen is?
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Inderdaad.
In
Kinrooi
worden meer dan 30 verschillende variëteiten aan
groenten en fruit geteeld.
Een heleboel hé? Van prei,
over frambozen en aardbeien tot de nog onbekende telg ‘de yacon’. Aan
het hoofd van deze familie
staat onze koningin: de asperge. Uniek, puur en geweldig lekker. We vertellen
je er graag meer over.

Het witte goud

Puur vakmanschap

De bijnaam van de asperge is ook wel het witte goud. Waar die naam vandaan
komt? Wel, we weten allemaal dat goud aankopen niet zo goedkoop is. En eerlijk
toegegeven: in vergelijking met collega-groenten, is de asperge dit helaas ook
niet.

Het telen van asperges is puur vakmanschap. Dat is wel het minst dat je over dit
bijzonder proces kan zeggen. De groei van een asperge begint eigenlijk in het
voorjaar. Dan worden de aspergebedden opgehoogd en kan de aspergeplant
beginnen te groeien. Van die plant kan een landbouwer ca. 10 jaar asperges
oogsten.

De start van het aspergeseizoen kan variëren van jaar tot jaar. Maar gemiddeld
genomen hangt de start zo tegen de tweede helft van de maand april en het
begin van de maand mei. Het einde staat wel vast: 24 juni, oftewel de feestdag
van Sint-Jan.
Tijdens die periode worden in Kinrooi vele kilo’s asperges gestoken. Het steken
van die asperges is vrij arbeidsintensief. Het tijdelijke karakter en de noodzakelijke arbeid zorgen ervoor dat de asperges deze bijnaam krijgen.

Aspergelandbouwer
aan het woord
Hallo, mijn naam is Johan Driessens. Samen met mijn vrouw en kinderen ben ik
reeds sinds vele jaren aspergelandbouwer in Kinrooi. Het aspergeseizoen is voor
ons traditiegetrouw dé mooiste tijd van het jaar. We zetten ons met het hele
gezin en medewerkers het ganse jaar door in om de beste kwaliteit aan asperges
te kunnen leveren. Tijdens het seizoen hangt er een heerlijke sfeer doorheen de
gemeente. Iedereen weet dat ze er weer zijn, de mensen komen van ver tot op
de boerderij om ze te kopen en we zien elkaar allemaal terug tijdens de aspergefeesten. Dat geeft me ontzettend veel voldoening!
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De Kinrooise asperges zijn veelal wit. Dat komt omdat ze niet aan licht blootgesteld worden. Maar je vindt ze ook terug in een groene of paarse kleur.
Als we zeggen dat het in Limburg altijd een beetje warmer is, dan nemen we
dat in Kinrooi graag zeer letterlijk. Tijdens het voorjaar krijgt de aspergeplant de
kans om te groeien. De traditionele periode om de asperge te steken is van april
tot 24 juni. Op die dag vieren we namelijk het feest van Sint-Jan.
Net zoals we het in Kinrooi laten regenen wanneer wij dat willen, kunnen we de
temperatuur van de bedden ook grotendeels controleren. Bij de teelt van witte
asperges worden de aspergebedden meestal afgedekt met zwart-witte folie.
Dit wordt gebruikt om verkleuring tegen te gaan, maar ook om de eventuele
oogst te versnellen of af te remmen. De zwarte kleur trekt de zon aan, waardoor
je het proces kan versnellen. Met de witte kleur stoot je de warmte af. Daar gaan
we nu niet over uitweiden. We nodigen je wel uit om ze zelf eens te gaan ontdekken bij een van onze landbouwers.
Dan, het heuglijke moment! Op een gegeven moment zal het kopje van de asperge zichtbaar zijn. Hoog tijd om deze te steken. Dat gebeurt quasi altijd handmatig. Na het steken gaan ze naar wasserij, worden ze op maat gesneden en
beoordeeld op kwaliteit. Wil je ze zelf niet schillen? Dan kan je eenvoudigweg
geschilde asperges vragen.
Wat een proces. Snap je nu waarom asperges telen een van de puurste vormen
van vakmanschap is? We zijn dan ook terecht fier dat wij in Kinrooi vandaag meer
dan 50 ha aan aspergevelden tellen. Het is een pittige job om deze allemaal te
telen. Dat doen we met enthousiasme, passie en een duidelijk doel voor ogen:
jou het lekkerste product bieden. Benieuwd naar meer? Je bent van harte welkom bij Visit Kinrooi. Wij vertellen je er graag meer over.

Wil jij een bezoek brengen aan een aspergelandbouwer? Wens je alles eens
met eigen ogen te zien?
Stuur even je aanvraag naar
welkom@visitkinrooi.com en wij doen
het nodige. Wil je zelf asperges uit
Kinrooi kopen? Achter deze QR code
vind je alle adressen.

Fietskaart
Limburg
De Limburgse Fietskaart, dat
is een overzicht van 2000km
zorgeloos fietsgenot. Maak
kennis met het wereldberoemde Fietsroutenetwerk.
De fietskaart is bij ons verkrijgbaar voor slechts €9,50.

Agropolis
Agropolis is een incubator
voor moderne land- en tuinbouw. Daar waar de gemeente Kinrooi duidelijk wordt
gekenmerkt door een rijk
agrarisch verleden, probeert
Agropolis hier nu een duurzaam vervolg aan te geven.
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Op het Agropolis Park kunnen
‘bewoners’ terecht die een
innovatief idee en/of bedrijf
hebben in de land- en tuinbouw. De incubator is specifiek ingericht voor starters en
dienstverlenende bedrijven,
om op een laagdrempelige
manier de groei van hun onderneming te stimuleren.
Daarnaast kunnen ze op het
bedrijventerrein terecht voor
huisvesting, netwerking en
begeleiding. Dit zorgt ervoor
dat de innovator zich volledig kan focussen op haar/zijn
core business en in de randactiviteiten ondersteuning
kan vinden bij collega’s en bij
de diensten van Agropolis.
Wil je meer weten? Neem
dan zeker eens een kijkje op
www.agropolis-kinrooi.be.
Of ben je gebeten door de
microbe en wil je graag eens
in groep een bezoekje brengen? Neem even contact met
ons op en wij maken het voor
jou in orde.

tip

Huur een fiets
Visit Kinrooi verhuurt fietsen aan individuen en groepen.
Groepen reserveren liefst op voorhand.
Prijzen per dag (enkel na reservatie):
- gewone fiets..........................€ 12,50
- elektrische fiets.....................€ 26,50
- kinderfiets..............................€ 7,00
- tandem...................................€ 25,00
- kind-volwassentandem........€ 20,50
- fietskar....................................€ 7,00
- bakfiets...................................€ 15,50
- elektrische bakfiets...............€ 28,00

De Kinrooise E-Cars

tip

Op een duurzame en leuke manier de omgeving verkennen? Dat kan
met de Kinrooise E-Cars! Na het succesjaar 2021 zullen de ‘golfkarretjes’ nu permanent in het Kinrooise straatbeeld te zien zijn. Kruip nu
zelf achter het stuur!
Prijzen:
1 uur: €45,00

2 uur: €65,00

Veerpont

tip

Het voet- en fietsveer ‘President Willy Claes’ brengt je over de Maas.
Ideaal voor een grensoverschrijdende wandel- of fietstocht. Het
veer ligt op het fietsroutenetwerk aan knooppunt 22. Het vaart van
Ophoven (B) naar Ohé en Laak (NL) en terug.
Vaarschema:
- April: weekends tussen 10u00 en 18u00
- Mei: dagelijks tussen 10u00 en 19u00
- Juni, juli en augustus: dagelijks tussen 10u00 en 20u00
- September: dagelijks tussen 10u00 en 19u00
- Oktober: weekends tussen 10u00 en 18u00

Onder voorbehoud
van geldende
coronamaatregelen

Sinds het midden van vorige eeuw beschikt Kinrooi over de
mooie Maasplassen. Waar destijds grind werd gewonnen,
daar dobberen vandaag kleine zeilbootjes en grote sloepen.
Maar dat is nog niet alles. Door de bestemming van deze
‘grindgaten’ als recreatiegebied, kan je hier nog veel meer
beleven. Wij sommen het graag even voor je op.

4 uur: €85,00

Let wel even goed op: je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
type B en minimaal 23 jaar oud zijn. Verder mogen de E-Cars niet op
de fietspaden. Maar geen nood: wij hebben de leukste routes alvast
voor jou samengesteld. Die krijg je netjes met een GPS aan boord
mee!

Prijzen:
€1,20 p.p. enkele overzet
€6,00 voor tienbeurtenkaart (geldig t.e.m. 2022)
Enkel cash te betalen op
het fietsveer.

waterrijk
Kinrooi

23

01

05

Jachthaven
De Spaanjerd

Yachtcharter
Aqua Libra verhuurt luxueuze motorjachten. Deze zijn speciaal ingericht voor een verblijf van meerdere
dagen. Dit is jouw kans om zelf aan
het roer te staan van een prachtige
boot. Een vaarbewijs is niet noodzakelijk. Aqua Libra geeft jou een gratis vaarinstructie.

Deze jachthaven is uniek in WestEuropa. Met bijna 1000 ligplaatsen
is dit een van de grootste binnenjachthavens. De jachthaven wordt
beheerd door Marec DV. Zij staan
in voor de verhuur van ligplaatsen
en het onderhoud van dit terrein.
Jachthaven De Spaanjerd staat garant voor een mediterrane topervaring. Hieronder lees je wat de
jachthaven verder te bieden heeft.

02

03

Dit prachtige zandstrand aan de
Dalerweg in Geistingen is thé
place to be voor de zonnekloppers en waterratten. Zonnen,
zandkastelen
bouwen,
ijsjes
eten,… Het is allemaal mogelijk
aan De Steenberg. Als de zon tevoorschijn komt, dan zorgen wij
alvast voor een redder. Zo kan je in
alle rust genieten van een heerlijk
dagje strand. Een instant vakantiegevoel, beloofd!

Altijd al kennis willen maken met
zeilen? Dat kan op de Kinrooise
Maasplassen. Ben je op vakantie of
woon je in de directe omgeving? Er
is altijd een passend programma
voor jou beschikbaar. Misschien is
een ervaringstocht, de vollemaantocht of het wind-in-de-zeilenarrangement wel iets voor jou? Heb je
de smaak te pakken en snak je naar
meer? Kom dan zeker naar de Open
Dagen op 3 en 9 april. Plan jouw
zeillessen of Start-to-saillessen en
leer zelfstandig het water op te
gaan. Varen tijdens de vakantie?
Laat het tijdig weten via www.sailcenterlimburg.com.

Dagstrand
De Steenberg
24

07

Aqua Libra is partner van het
“Linssen Boating Holidays” netwerk. Zo verken je in stijl en luxe de
omgeving met een boot die werd
vervaardigd in diezelfde omgeving.
Meer info? Neem zeker eens een
kijkje op www.aqua-libra.be.

08

Zeilen en
zeilcursussen

De Paep van
Meinecom III
Heb je het toch niet zo voor dat
‘zelf’ varen? Stap dan aan boord van
de Paep van Meinecom III en laat je
leiden door de prachtige natuur op
en rond de Kinrooise wateren. Het
is enkel mogelijk om de boot te reserveren voor groepsuitstappen.
Voor prijzen en voorwaarden verwijzen we graag naar Marec DV. Zij
zijn te contacteren via paep@marec.be of neem eens een kijkje op
www.paepvanmeinecom.be.

Bij Sailcenter Limburg huur je nagenoeg alles wat drijft of vaart.
Van gemotoriseerde boten, over
kampeerboten en kano’s tot jouw
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StilSloep
Wil je even helemaal ontsnappen
aan de drukte en volop genieten
van de rust en de natuur? Met een
elektrische boot vaar je muisstil
tussen de watervogels en kan je
de onvergetelijke fauna en flora
van RivierPark Maasvallei helemaal
in je opnemen. Kies uit een van
de mogelijkheden en ontdek de
Maasplassen op jouw eigen tempo. Voor prijzen en beschikbaarheden verwijzen we je graag naar
www.stilsloep.be.

eigen zelfgemaakte vlot. Het is allemaal mogelijk. Sailcenter Limburg
biedt trouwens ook op maat gemaakte
groepsarrangementen
aan. Een vaarbewijs is niet noodzakelijk, maar voor zeilboten is
ervaring wel vereist. Voor meer
mogelijkheden verwijzen we graag
naar de groepsbrochure of naar
www.sailcenterlimburg.com.

Huur een van de nieuwe huisboten
voor een relaxte en unieke vakantie
in het Maasgebied. Geniet met
Otter Easy Houseboats van
een prachtig verblijf op onze
Maasplassen.
Meer
informatie omtrent prijzen en beschikbaarheden kan je vinden op
www.otter-easyhouseboats.com.

Marec DV
www.marec.be
info@marec.be
www.paepvanmeinecom.be
paep@marec.be
+32(0)89567503
Sailcenter Limburg
www.sailcenterlimburg.com
info@sailcenterlimburg.com
+32(0)89565284
Aqua Libra
www.aqua-libra.be
info@aqua-libra.be
+32(0)471476761
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Een absoluut
visparadijs

04

Van botenverhuur tot je
eigen vlot bouwen

Otter Easy
Houseboats

Wist je al dat Kinrooi de meest
visvriendelijke
gemeente
van
Vlaanderen is? De Maas, een
gedeelte van de oever van de
Vissenakkerplas en de Kinrooise
beken zijn openbare viswateren.
Langs een gedeelte van de plassen kan je prachtig hengelen en
ook op De Steenberg hebben we
alvast hele mooie visplekjes voor
jou in petto. Ook op de gemeentelijke visvijver De Goort en bij Villa
Pax mag je je lijn uitgooien. Hier

Botel Harbour
www.stilsloep.be
info@stilsloep.be
+32(0)489030849

dien je de vissen bij vangst terug
te plaatsen. Je moet wel beschikken over een visvergunning van het
Vlaamse Gewest. Die is verkrijgbaar
in elk postkantoor of digitaal via de
website van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Meer info kan je vinden op www.kinrooi.be/vissen.
Wil je zelf eens op het water vissen, maar heb je zelf geen boot?
Bij Botel Harbour kan je alvast een
elektrische boot mét fish finder en
hengelhouders huren.
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een weekend genieten
in Kinrooi

INSPIRATIE VOOR EEN WEEKENDJE WEG

zaterdag

12u30
10u30

10u00

We komen aan in Kinrooi en
parkeren de auto gratis aan de
Maasstraat. Hier halen we onze
huurfietsen af. Visit Kinrooi heeft
deze mooi voor ons uitgestald.

14u00

We stoppen snel even voor een
kleine lunch in een van de restaurantjes aan het water.

Klaar om weer op het zadel te
springen.

De sympathieke dames van Visit
Kinrooi hebben ons verteld dat de
molenroute een absolute
aanrader is. Een lus van
41 km door de vijf deelgemeenten, dat moet te
doen zijn!

14u15
18u00
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20u00
23u00

Slaaptijd! We keren terug naar ons
slaapplaats. Wat een leuke dag!

We sluiten de dag af met een heerlijk streekbiertje en onze favoriete
cocktails in een pop-up
bar aan het water. Hoe
mooi kan het leven
zijn?

We schuiven mee aan tafel in een
gezellig restaurantje dat ons door
Visit Kinrooi werd
aangeraden.

14u00
12u00
zondag

9u30

Na het ontbijt stappen we op de fiets terug richting het
kantoor van Visit Kinrooi. We ruilen onze huurfietsen in
voor een E-Car. Samen met het hele gezin maken we een
tochtje door de gemeente.

We houden even halt in
de buurt van Kessenich.
We hebben van de
Visit-dames een lekker
lunchpakket gekregen.
Ideaal voor een snelle
hap om dan onze tocht
richting Thorn weer
verder te zetten.

We leveren de E-Car weer in bij
Visit Kinrooi. Maar we gaan Kinrooi
niet verlaten zonder zelf het water
eens te trotseren. We stappen aan
boord van een StilSloep van
Botel Ophoven. Gelukkig

We blijven in de buurt van de haven en fietsen door Geistingen
Rozendorp naar Kessenich voor
een bezoek aan de Parel van het
Maasland. Via het Kasteel van
Borgitter rijden we terug naar de
haven terwijl we proberen
het Limburgs Volkslied te
onthouden.

komt Leo even bij ons zitten voor
een grondige uitleg. Varen met een
StilSloep is eenvoudig, maar het
is toch wel handig dat een ervaren bestuurder ons even
wegwijs maakt.
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18u00

Moe maar voldaan stappen we in de
auto. Wat een topweekend!

praktische
informatie

slapen

in de buurt van ...
... KINROOI
Camping Papillon Kinrooi
www.papillonkinrooi.be
+32 492 46 56 86

Vakantiewoning Pieters Huis ****
bij Simon en Martine
www.pietershuis.be
+32 477 24 79 79
+32 476 444 231

Kampeerverblijfpark Batven
www.batven.be
+32 89 70 19 25
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Markten
Maaseik woensdag van 9u tot 12u, algemene warenmarkt
Bree vrijdag van 9u tot 12u, algemene warenmarkt
Kinrooi donderdag van 9u tot 12u, vis- en groentemarkt

... MOLENBEERSEL

Zwembaden

Jeugdverblijf Woutershof

Aquadroom Sportlaan 12, 3680 Maaseik, www.aquadroom.be
De Sprink Sportlaan 4, 3960 Bree, www.bree.be/desprink
Subtropisch zwembad ‘De IJzeren Man‘ Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert (NL), www.zwembadweert.nl

www.hopper.be/jeugdverblijf/woutershof
+32 89 70 17 94

Overdekte speeltuin
Alles Kids Venlosesteenweg 330, 3640 Kinrooi (Kessenich), www.alleskids.be

Maneges
Manege ‘De Gersalhoeve’ Breeërsteenweg 195, 3640 Kinrooi

Tuin
ADR Rosarium Geistinger Landhoff Beekstraat 13, 3640 Kinrooi (Geistingen), meer info via welkom@visitkinrooi.com
Tuin Pepels Maasstraat 68, 3640 Kinrooi (Ophoven), meer info via welkom@visitkinrooi.com

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi
Secretariaat - Documentatiecentrum Slichtestraat 5, 3640 Kinrooi (Molenbeersel), www.heemkringkinrooi.net

Vakantiewoning Bij de Zöster *****
© Anneleen Mengels

bij Claud Rietjens-Dirckx
www.bijdezuster.be
+32 89 70 37 30

Vakantiewoning Kisserhof
bij de familie Schouteden-Colaers
www.kisserhof.com
+32 89 70 17 75
+32 498 58 38 01

Vakantiewoning Weidsuitzicht ***

bij Wil en Maria van Grinsven
www.weidsuitzicht.be
+32 468 11 57 26
+31 6 344 55 341
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... GEISTINGEN
B&B Orgel Thuis ****

bij Ludo en Evelyne Henckens-Terwingen
www.orgelthuis.be
+32 492 50 67 83

Vakantiewoning Casafien ***
bij Fien Parren
www.visitlimburg.be/nl/overnachten/casafien
+32 496 56 39 34
+32 476 61 16 54

Vakantiewoning Het Wielje Maasland
bij Marleen Linssen
www.vakantiewoninghetwielje.be
+32 473 23 17 22

Vakantiewoning Het Koerhuis
bij Sasha en Anja Krawinckel-Beynsberger
www.hetkoerhuis.be
+32 479 35 55 76

Camperterrein Op ’t Moas
Bij Jo en Joke Beckers-Rutten
Lv.beckers@hotmail.com
+32 475 69 25 49
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... OPHOVEN
Treibgut kampeervlotten
Sailcenter Limburg
bij Anneke en Carla
www.sailcenterlimburg.com
+32 89 56 52 84

Kampeerverblijfplaats
De Spaanjerd
www.marec.be
+32 89 56 75 03

Hotel De Spaenjerd ***
bij Jos, Marian en de dochters
www.maashotels.be
+32 89 32 12 70

Otter Easy Houseboats
bij Seppe Hensgens
www.otter-easyhouseboats.com
+31 475 85 16 78
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... KESSENICH

B&B Amitié

B&B Het Doctershoes

B&B Botel Ophoven

Vakantiewoning Aan Maas & Grens **

B&B De Beekvallei

Vakantiewoning H@H

bij de familie De Grave
www.amitié.be
+32 477 34 72 73

bij Katy en Leo
www.botelophoven.be
+32 89 41 85 92

bij de familie Hunnekens
www.debeekvallei.be
+32 89 217 217

B&B De Kösterie **
bij de familie Nouwen-Coenen
www.dekosterie.be
+32 89 56 14 63

bij Peter en Sabine Snijkers-Kesters
www.doctershoes.be
+32 89 23 10 10

bij de familie Peerlings-Hendriks
www.aanmaasengrens.com
+32 495 62 88 74

bij Hilde Rutten
www.visitlimburg.be/nl/overnachten/gastenverblijf-hh
+32 89 75 68 44
+ 32 476 79 87 80

Boerderijcamping Biej Bôkke
Bij Thijs en Martine Rutten-Bartels
www.biejbokke.be
+32 479 59 24 09

Camperplaats Kessenich
Bij Kris Parren
+32 497 21 58 12

culinair
Kinrooi
Dat wij Belgen als Bourgondiërs leven, hoeft verder geen betoog. Goed en
lekker eten hoort bij onze
levensstijl. Kinrooi ademt
gastronomie. En dat voel
je! Wist je trouwens dat
Kinrooi dé aspergegemeente van Vlaanderen is?
Nergens anders worden
zoveel asperges geteeld als
hier bij ons.

Restaurants
& tavernes
Amitié
www.amitié.be
+32(0)477347273
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Biej ós thoes
+32(0)89562884
Bistro Papillon
www.papillonkinrooi.be
+32(0)492465686
Bistro Chez Vie
www.bistrochezvie.com
+32(0)89702291
+31(0)646405584
Carpe Diem
+32(0)497786936
Chinees restaurant Lotus
+32(0)89561314

De Bergerie
+32(0)89568187
De Molen
+32(0)89701578
De Smakerij
www.de-smakerij.be
+32(0)477066737
De Spaenjerd
www.maashotels.be
+32(0)89321270
Eetcafé Thalia
www.eetcafethalia.be
+32(0)89232932
On The Rocks, Botel Harbour
www.botelophoven.be
+32(0)89418592
Sporttaverne De Schans
+32(0)496994075
’t Stampertje
www.stampertje.be
+32(0)89703361

Maak kennis met onze lokale ondernemers, stuk
voor stuk toppers in hun
vak. Waar heb jij vandaag
zin in?*

Een
lekker
ijsje?
IJsatelier Engelenveld
www.engelenveld.be
+32(0)470531495
IJssalon Puur Toeval
+32(0)473281357
IJssalon ’t Stampertje
www.stampertje.be
+32(0)89703361

Theatercafé De Stegel
+32(0)494509628

Ruby’s ice & tearoom
+32(0)89203848

Het CHOCOLADE Atelier
Chocolatier Bart verwerkt op ambachtelijke wijze chocolade tot de mooiste pralines en chocoladekunstwerken. Meer
info op: www.hetchocoladeatelier.be.

Cafés &
een kleine hap

Leonidas
Dagelijks verse pralines, speciaal ontworpen door de Maître
Chocolatier. Beleef, proef en laat u
verleiden door de heerlijke smaken
van Leonidas pralines. Meer info op:
www.de-smakerij.be/leonidas.

Beej Nelis
+32(0)471025687
Bert’us
+32(0)495355327
De Bierhemel
www.cafedebierhemel.be
+32(0)497539498
De Grenshook
+32(0)472414733

’t Tegelhuuske
www.casamosa.be
+32(0)89567826

* Ons totale aanbod en meer informatie vindt u op www.visitkinrooi.com

De
lokale
zoete
zonde

De Knup
+32(0)89567805
De Limburger
+32(0)473976900
Sportcafé De Schans
+32(0)496994075
Fietscafé Het Doctershoes
www.doctershoes.be
+32(0)89231010
Molendorp
+32(0)494509628
On The Rocks, Botel Harbour
www.botelophoven.be
+32(0)89418592
’t Orgelhuys
+ 32(0)89565649
’t Rondpunt
+32(0)497698613

De Visit Kinrooi
Geschenkbon

tip

Een verjaardag, huwelijk of ander feest in het verschiet? Je weet
niet wat kopen? ‘Met een ‘Visit Kinrooi Geschenkbon’ kom je alvast nooit met lege handen toe. Met onze bonnen van 10, 15 en
25 euro ondersteun je onze plaatselijke handelaars
en proef je onze lokale kwaliteiten.
Doe dus zeker eens een ‘portie Kinrooi’ cadeau.

tip

Streekproducten
& Visit Kinrooi
merchandise
Naast de Geschenkbon biedt Visit Kinrooi u ook de mogelijkheid
om een assortiment aan lokale producten en merchandise bij ons
aan te kopen. Dat kan gaan van Meuledröpkes over Vinkenbier
tot een Visit Kinrooi drinkfles. Alles is mogelijk! Wens je liever een
of meerdere streekproducten in cadeauverpakking? Contacteer
ons dan even of kom langs in ons kantoor. We gaan samen op
zoek naar de mooiste samenstelling voor jouw cadeau!
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niet te

missen

Niet te missen - Evenementen 2022
Alle evenementen onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen!

Januari

April

2 januari
Nieuwjaarsduik bij De Steenberg

3 en 9 april
Open Dagen Sailcenter Limburg

2 januari
Nieuwjaarswandeltocht

10 april
Voorjaarswandeltocht

Februari

16 april
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg

12 februari
Winterwandeltocht
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13 februari
Wandeling met een
Maasverkenner: Kemiezen en
Punjelaars: Vijverbroek Kessenich

23 april
Ervaringstocht valk
Sailcenter Limburg

Maart

23 april
Blaaskapellenfestival:
Tsjechische muziekavond met
’s werelds beste blaaskapel
Gloria. Sporthal Kessenich.

18 maart:
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg

23 en 24 april
Trektocht zeilen en slapen op
een valk bij Sailcenter Limburg
24 april
Blaaskapellenfestival: Groot
Blaaskapellenfestival met medewerking van blaaskapellen uit België, Nederland en
Tsjechië. Sporthal Kessenich

Mei
13 mei: Aspergediner op het
veld: Culinair genieten van het
witte goud bij een Kinrooise aspergeboer. Op diverse vrijdagen!
Zie www.aspergesuitkinrooi.be
voor meer info.

* Door de coronamaatregelen kan deze kalender wijzigen.

15 mei
Vollemaantocht Sailcenter Limburg
21 mei
Lentewandeltocht
29 mei
Bokkerieje: Deze bewegwijzerde
fietsrally voert je langs de mooiste
plekjes van het Maas- en
Kempenland. Onderweg stop je
aan diverse “bokkenstallen” (haltes)

Juni
4 juni
Kermishappening in
Kinrooi: Pinksterkoers
5 juni
Kermis Kinrooi
5 juni
Botenzegening: In
Jachthaven De Spaanjerd,
Maasstraat, 3640 Ophoven
6 juni
Internationale Rommelmarkt
& Hobbybeurs: op domein
Woutershof in Molenbeersel.
180 standhouders, de hele dag
randanimatie voorzien voor
jong en oud, gratis inkom.
12 juni
Kermis Ophoven
12 juni
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg

18 en 19 juni
Open Tuinweekend: Park-, sier-,
rozen- en moestuin met vergeten
groenten bij de familie Pepels,
Maasstraat 68 te 3640 Ophoven,
ADR Rosarium Geistinger Landhoff
van Luc Van Esser, Beekstraat
13 te 3640 Geistingen

29, 30 en 31 juli
Molenfeesten: aan de Keijersmolen
in Molenbeersel. Een volksfeest voor
jong en oud met een dialectencafé
en jeugdfuif op vrijdag, DJ café en
30+ Party op zaterdag en een gezellige familiedag met acts, optredens
en diverse tochten op zondag.

24 juni
50 jaar fusiegemeente Kinrooi:
Afterwork Dinner + Party!

Augustus

25 juni
50 jaar fusiegemeente
Kinrooi: Vlaanderen zingt!
25 juni
Ervaringstocht valk
Sailcenter Limburg
25 en 26 juni
Trektocht zeilen en slapen op
een valk bij Sailcenter Limburg
25 en 26 juni
Open Tuinweekend: Park-, sier-,
rozen- en moestuin met vergeten
groenten bij de familie Pepels,
Maasstraat 68 te 3640 Ophoven,
ADR Rosarium Geistinger Landhoff
van Luc Van Esser, Beekstraat
13 te 3640 Geistingen

12 augustus
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg
13 en 14 augustus
Bastionfestival aan het bastion in
Kessenich. Zowel zaterdagavond als
zondagnamiddag optredens voor
jong en oud en leuke randanimatie.
20 augustus
Ervaringstocht valk
Sailcenter Limburg
27 augustus
Candlelight-Tour: In de avondschemering varen de mooi verlichte jachten over de Maas van
jachthaven Heerenlaak in Aldeneik
naar jachthaven De Spaanjerd in
Ophoven. Een idyllische tocht.

Oktober
7 oktober
Nazomeravonden
Kinrooi: Boerenbruiloft in
Molenbeersel: ’t Is neet van te
moge, mer van te môtte…
9 oktober
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg
14 oktober
Nazomeravonden
Kinrooi: Boerenbruiloft in
Molenbeersel: ’t Is neet van te
moge, mer van te môtte…
21 oktober
Nazomeravonden
Kinrooi: Boerenbruiloft in
Molenbeersel: ’t Is neet van te
moge, mer van te môtte…

26 juni
50 jaar fusiegemeente
Kinrooi: Feestnamiddag met
Kinrooi Splash, kids party, dance party en live-optreden

27 en 28 augustus
Kermishappening in
Molenbeersel: Diverse festiviteiten en livemuziek het
hele kermisweekend lang.

Juli

28 augustus
Kermis Molenbeersel

28 oktober
Nazomeravonden
Kinrooi: Boerenbruiloft in
Molenbeersel: ’t Is neet van te
moge, mer van te môtte…

2 juli
Kermishappening in Kessenich:
Kèsinger Kermis Koers

September

30 oktober
Herfstwandeltocht

4 september
Kermis Kinrooi

November

10 september
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg

6 november
Kermis Geistingen

3 juli
Kermis Kessenich
4 juli
Putvegen: Een oud volksgebruik in Kessenich.
7 juli
Malbroek verbranden: Een
oud volksgebruik in Kessenich.
13 juli
Vollemaantocht
Sailcenter Limburg

18 september
Kermishappening in Geistingen:
met ludieke kermisactiviteiten.
18 september
Kermis Geistingen

10 november
Sint-Maartensvuren: Feeërieke
Sint-Maartensvuren en diverse
boeiende randactiviteiten in praktisch alle kerkdorpen van Kinrooi.

December
/
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hét Limburggevoel

in het hart van de Euregio

De gemeente Kinrooi is
zonder twijfel dé uitvalsbasis voor een verblijf in
de Euregio. Gelegen in het
hart van deze groene en
ambitieuze regio is cultuur,
shopplezier en avontuur
nooit ver weg. Kinrooi, dat
is grenzeloos genieten.
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Wij laten je alvast kennismaken met enkele toeristische kleppers die vanuit
onze gemeente eenvoudig
te bezoeken te zijn.

Bree
BELGISCH LIMBURG*

Maaseik
Per fiets: ca. 12 min.
Per auto: ca. 7 min.
Maaseik grenst aan de zuidelijke zijde van onze gemeente. Als stad van de gebroeders Van Eyck ademt Maaseik geschiedenis. Dat merk je al als je rondkijkt
op het historische Marktplein. Daarnaast vind je er ook nog de oudste apotheek van België terug. Zeker een bezoekje waard. Een dagje wandelen of fietsen? Eindeloos shoppen of genieten van een bourgondische namiddag? Het
kan allemaal bij onze buren van Maaseik.
Meer info: www.visitmaaseik.be

Maasmechelen
Per fiets: ca. 1 uur
Per auto: ca. 30 min.
De gemeente Maasmechelen mag
zich met trots een van de meest
diverse gemeenten van Limburg
noemen. Dan spreken we niet enkel over de inwoners, maar zeker ook over de toeristische mogelijkheden. Naast de tientallen
verschillende culturen, vind je er
activiteiten die gaan van shoppen in Maasmechelen Village tot
karten of waterskiën in het Terhills
Cablepark. Liever wat rustiger?
Geniet dan van een gezellige wandeling in Terhills. We beloven je alvast heerlijke vergezichten.
Meer info:
www.visitmaasmechelen.com

* De reisduur tot de verschillende steden en
gemeenten werd berekend vanaf de locatie van Visit Kinrooi, Maasstraat 82, 3640
Kinrooi (Ophoven).

Per fiets: ca. 50 min.
Per auto: ca. 20 min.
De stad Bree is een prachtige stad in het noorden van Limburg. Wandel zeker
eens door het historische stadscentrum, de gezellige winkelstraten en rust uit
op het mooie Vrijthof. Met de klanken van de Sint-Michielskerk op de achtergrond geniet je van de lekkerste streekproducten. Mag het wat actiever? Ga dan
zeker eens wandelen in het wandelgebied Pollismolen-Itterdal. ’s Avonds geniet
je in Cultuurhuis De Zeepziederij van de mooiste voorstellingen en optredens.
Meer info: www.bree.be/toerisme
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Genk
Per fiets: ca. 1u30
Per auto: ca. 35 min.
Mijn stad. Genk introduceer je met maar twee woorden. Het mijnverleden is
er nog steeds aanwezig. Aangezien de Genkse mijn al jaren dicht is, hebben de
gebouwen allemaal nieuwe bestemmingen gekregen. Ga zeker eens langs bij
C-mine of Thor Park. Eerder fan van de natuur? Fietsen door het water of het
openluchtmuseum van Bokrijk zijn zonder twijfel dé aanraders. Wie weet hoor
je in de verte het blauwe legioen KRC Genk wel aanmoedigen?
Meer info: www.visitgenk.be

Maasgouw

Leudal

Per fiets: ca. 30 min.
Per auto: ca. 15 min.

Leudal is een fusiegemeente met
16 kernen in het noorden van de
gemeente Kinrooi. Een bruisende gemeente, gekenmerkt door
voornamelijk een natuurlijk karakter. Kortom, een waar wandel- en
fietsparadijs, aangevuld met een
behoorlijke portie folklore en traditie. Ook voor de liefhebbers van
pittoreske dorpjes en urenlang
shoppingplezier is Leudal zeker een
aanrader.

Net zoals Kinrooi wordt Maasgouw
grotendeels getekend door de
Maas. Met het sluizencomplex
van Maasbracht en het Maas
Binnenvaartmuseum merk je de
directe link met deze stroom. Maar
dé grote bestemming binnen deze
gemeente blijft toch Thorn, het
witte stadje. Maasgouw is een gemeente waar cultuur en natuur
hand in hand gaan. Vanuit Kinrooi
fiets je er eenvoudig naartoe.
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NEDERLANDS LIMBURG*

Per fiets: ca. 55 min.
Per auto: ca. 20 min.

Roermond

Meer info:
www.bezoekerscentrumleudal.nl

Per fiets: ca. 1u05
Per auto: ca. 25 min.

Meer info:
www.gemeentemaasgouw.nl
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Natuurlijk kent iedereen Designer Outlet Roermond. Maar Roermond is meer
dan dat. De binnenstad ademt oudheid uit, met historische bouwwerken en
pittoreske handelshuisjes. Geniet aan het water van een lekker aperitiefje of
laat je eens goed verwennen in een van de vele plaatselijke restaurantjes.
Meer info: www.roermond.com

Maastricht
Per fiets: ca. 1u55
Per auto: ca. 35 min.
De stad van André Rieu, het prachtige Vrijthof, maar ook de vele gezellige winkelstraatjes. Al ooit een boek gekocht in een voormalige kerk? Het kan zomaar
in Maastricht. Ga te water en leer de stad al dobberend kennen. Ben je op zoek
naar een ‘anders dan anders’-wandeling? Wel, dan ben je in de ENCI Groeve
aan het juiste adres. De Grand Canyon van Zuid-Limburg verwelkomt je met
open armen. Voor we het vergeten: eet zeker nog een stukje echte Limburgse
vlaai. Een aanrader!
Meer info: www.bezoekmaastricht.nl
* De reisduur tot de verschillende steden en
gemeenten werd berekend vanaf de locatie van Visit Kinrooi, Maasstraat 82, 3640
Kinrooi (Ophoven).
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Visit Kinrooi
Maasstraat 82
3640 Kinrooi
Tel. +32(0)89564736
welkom@visitkinrooi.com
www.visitkinrooi.com

Onze openingsuren:
Van april t/m oktober:
Van november t/m maart:

Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:
Maandag t/m vrijdag:

9u00 – 12u00 en 13u00 – 17u00
10u00 – 14u00
10u00 – 15u00
9u00 – 12u00 en 13u00 – 17u00

